รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 1/2559
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
**************
ผู้มาประชุม
1. ดร.อุดม
2. ดร.พนม
3. ดร.บัญชา
4. ดร.นภวรรณ
5. พล.ต.อ.สุวัฒน์
6. ดร.สวัสดิ์
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์
8. ศ.ดร.ชิดชนก
9. นายเดชา
10. รศ.ดร.สมบัติ
11. รศ.ดร.ปรัชญนันท์
12. รศ.ดร.ศศิวิมล
13. ดร.อุไรรัตน์
14. ดร.สุธาสินี
15. นายสุวิทย์

เฟื่องฟุ้ง
พงษ์ไพบูลย์
เกิดมณี
แย้มชุติ
จันทร์อิทธิกุล
อุดมโภชน์
หนูชูชัย
เหลือสินทรัพย์
ศิริรัตน์
ทีฆทรัพย์
นิลสุข
มีอาพล
แย้มชุติ
แสงมุกดา
ติกจินา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
เลขานุการ

ผู้ลาประชุม
1. รศ.ดร.กิตติ
2. ดร.พันธุ์นิภา

ลิ่มสกุล
แย้มชุติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อนุพงษ์
2. ดร.พนัส
3. ดร.ปฐมพร
4. ดร.สมชาย
5. นางสาวนันทวัน

อินฟ้าแสง
อุณหบัณฑิต
อินทรางกูร ณ อยุธยา
เลิศภิรมย์สุข
นาคอร่าม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. นายญานพินิจ
7. นางอุมาพร
8. นางสาวศศินา
9. นายพฤกษ์
10. นายไพโรจน์

วชิรสุรงค์
เภตราพรโชติ
อนุวัตวิสิฐ
จิรสัตยาภรณ์
แจ่มศรี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล
ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ประจาสานักประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แนะนากรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านใหม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ด้วย พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.331/2559 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล และขอบคุณที่
มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2557 – 2558 วันจันทร์ที่ 18
มกราคม 2559
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี มีความปลื้มปิติยินดี และสานึกในพระ
กรุณาธิคุณที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557-2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ
หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี แล้วนั้น
โดยมีผู้สาเร็จการศึกษา ทั้ง ระดับปริญ ญาโท และระดับปริญญาตรี ที่เข้ารับ ประทานปริญญาบัตร
รวมทุกคณะวิชา จานวน 1,603 คน ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 67 คน
2. คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 880 คน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 107 คน
4. คณะบัญชี
จานวน 300 คน
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 249 คน
พิธีประทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ทุก คน และหน่ ว ยงานราชการทุ ก ภาคส่ ว น พร้ อ มนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุรี ใ คร่ ข อขอบพระคุ ณ กรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน ที่ได้กรุณาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.3 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าด้วยในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
7 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพสุ ว รรณภู มิ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
ได้กาหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่
25 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
ในการประชุมวิช าการระดับชาติ และนานาชาติค รั้ง นี้ ได้เชิญ สถาบันต่ างประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนเข้าร่วมหลายสถาบัน ได้แก่
- Phnompenh International University, Cambodia
- Universiti Uttara Malaysia
- Universiti Putra Malaysia
- National University of Laos
- Lipa City College, Philippines
- Vietnam National University Hochiminh City – University of Science, Vietnam
พร้อมนี้กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 3
สถาบัน ได้แก่ Lipa City College, Philippines, Phnompenh International University, Cambodia
และ Vietnam National University Hochiminh City – University of Science, Vietnam ด้วย
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประกอบด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ มีความสนใจและจัดส่งผลงานวิชาการเข้าร่วม
นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งนี้จานวนหลายบทความ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การตรวจประเมิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ณ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ วันที่ 4 มีนาคม 2559
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0591(2)/
ว 193 ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 แจ้ ง เรื่ อ ง การตรวจประเมิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ จานวน 2 คน
ได้มาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ใน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 3 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าการจั ด การ สาขาวิ ช าการตลาด และสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.5 ผู้บริหารของ Phnompenh International University, Cambodia และ Universiti
Putra Malaysia มาเยี่ยมผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
อธิการบดีแจ้งว่าตามที่ผู้บริหารของ Phnompenh International University, Cambodia และ
Universiti Putra Malaysia มาเยี่ยมและพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
พร้อมกับได้ร่วมกันวางแผนและวางแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 โครงการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยธนบุรี “รางวัลนักวิจัย มธร.”
นายพฤกษ์ จิร สั ตยาภรณ์ ผู้ แทนจากสานั กวิ จั ยและวางแผนพั ฒนาของมหาวิ ท ยาลั ยธนบุรี ได้ จั ด
โครงการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยธนบุรี “รางวัลนักวิจัย มธร.” ซึ่งได้จัดมาเป็นประจา
ทุกปี ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการ “รางวัลนักวิจัย มธร.” เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า
อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี จ านวน 1 คน ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย มธร. คื อ นายส าราญ ผลดี โดยมี
รายละเอียดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17
ธันวาคม 2558
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ควรใช้คาเดียวกัน
โดยให้ มี ก ารแก้ ไ ขเอกสาร ในวาระที่ 1.3 จาก ค าว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ปุ ต ตรา” เป็ น “Universiti Putra
Malaysia”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2558
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู จากมหาวิทยาลัยธนบุรี (เพิ่มเติม) จานวน 1 คน ซึ่ง สานักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภาวิ ชาการได้พิ จารณา และตรวจสอบคุณ สมบัติ ของผู้ สาเร็ จการศึก ษา เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานจากคุรุสภา ครบถ้วนทุกประการ และ
สภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2559
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เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (เพิ่มเติม ) จานวน 1 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต แก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จานวน 1 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558
เป็นต้นไป
4.2 พิจารณาการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ผู้อานวยการสานักวิชาการ นาเสนอว่าด้วยบัณฑิ ตวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายอาจารย์
ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จานวน
1 คน คือ จาก ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี ขอปรับเปลี่ยนเป็น ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร ซึ่ง มีความเหมาะสมและมี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร พร้อมกับสอดคล้องกับคาแนะนาของคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ สมอ.08 ดังนี้
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
1
ดร.ปฐมพร
อินทรางกูร ณ อยุธยา*
3102300382974

ลาดับ

2

-

ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ*
310230365956

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D. Educational
Administration and
Foundations
อ.ม. ประวัติศาสตร์
กศ.บ. ประวัติศาสตร์
Ph.D. Educational
Administration and
Foundations
M.B.A. Business
Administration
วท.บ. เศรษฐศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

Illinois State University,
U.S.A.

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน
Illinois State University,
U.S.A.

2525
2518

Pittsburg State University,
Kansas, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2534

2544

2530
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ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
3
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา* ค.ด. การบริหารการศึกษา
3779800087379
ค.ม. วัดและประเมินผล
การศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
ดร.นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ กศ.ด. บริหารการศึกษา
Diploma Hotel Management
3100904736184

ลาดับ

M.C.

5

-

Marketing
Management

บธ.บ. การตลาด
ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี* Ph.D. Higher Education
3101500258290
กศ.ม. อุดมศึกษาและการ
ฝึกหัดครู
กศ.บ. มัธยมศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555
2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Cornell University , NY,
U.S.A.
The University of New
South Wales, Sydney,
Australia.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Southern Illinois
University at Carbondale ,
Illinois, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2544
2557
2534

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

2516

2526

2520
2534

2520

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1
ดร.ปฐมพร
Ph.D.
อินทรางกูร ณ อยุธยา*
3102300382974
อ.ม.
กศ.บ.

ลาดับ

2

-

ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ*
310230365956

สาขาวิชา
Educational
Administration and
Foundations
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

Ph.D. Educational
Administration and
Foundations
M.B.A. Business
Administration
วท.บ. เศรษฐศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

Illinois State University,
U.S.A.

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน
Illinois State University,
U.S.A.

2525
2518

Pittsburg State University,
Kansas, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2534

2544

2530

6

ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
3
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา* ค.ด. การบริหารการศึกษา
3779800087379
ค.ม. วัดและประเมินผล
การศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
ดร.นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ กศ.ด. บริหารการศึกษา
Diploma Hotel Management
3100904736184

ลาดับ

M.C.

5

-

ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร
3101401034822

บธ.บ. การตลาด
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา
FCE. English for Speakers
of Other Languages
Exam (ESOL)
M.B.A. concentration in
Finance
ศ.บ.

6

7

-

-

ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี
3101500258290

ดร.มังกร หริรักษ์
3100700510960

Marketing
Management

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Ph.D. Higher Education

กศ.ม. อุดมศึกษาและการ
ฝึกหัดครู
กศ.บ. มัธยมศึกษา
กศ.ด. บริหารการศึกษา
คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

คอ.บ. ครุศาสตร์อุสาหกรรม
ไฟฟ้าสื่อสาร

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555
2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Cornell University ,NY,
U.S.A.
The University of New
South Wales, Sydney,
Australia.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2557
2534

University of Cambridge,
UK.

2546

University of Tennessee
at Chattanooga,
Tennessee, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Southern Illinois
University at Carbondale ,
Illinois, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2536

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครวิทยาเขตเทเวศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครวิทยาเขตเทเวศน์

2516
2555

2526

2520
2556

2534
2531
2534

2520

2536
2520
2515

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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โดยมี ร ายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเล็ ก น้ อ ยตามแบบ สมอ.08 ที่ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ส่ ว น
รายละเอียดอื่นๆ ในหลักสูตรยังคงเดิม
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ พร้อมนี้ให้แจ้ง ต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป

4.3 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ผู้อานวยการสานักวิชาการ นาเสนอว่าด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 1 คน คือ จาก ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี ขอปรับเปลี่ยนเป็น
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ ซึ่งมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมกับสอดคล้องกับคาแนะนาของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ สมอ.08 ดังนี้
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี* กจ.ด. การจัดการภาคธุรกิจ
3100701228001
รอ.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
วศ.บ. เครื่องกล
2
ดร.สุพิน
D.B.A. International
ฉายศิริไพบูลย์*
Business
310010052602
M.B.A. Finance

ลาดับ

3

4

-

-

ดร.ชัญญ์นภา วงศ์ธร*
(ชัญญ์ญาณ์ คาบุญ)
3570300052481

บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
ป.วค.

การตลาด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิชาชีพครู

บธ.บ. การตลาด
ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง D.B.A. General
Management
3100502723851

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Sarasota,
Florida, U.S.A.
The University of Sarasota,
Florida, U.S.A.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2553
2547

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Newcastle,
Australia.

2521
2541
2539
2537
2556
2546
2543
2537
2549
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ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.B.A. Fund Management

5

-

ดร.พีรยุทธ์
พัฒน์ธนญานนท์
3101202073372

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
D.B.A. Marketing
M.B.A. Marketing and
International
business
ศศ.บ. Business English

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

University of New South
Wale, Australia.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Argosy University, Sarasota
Florida, U.S.A.
Argosy University, Sarasota
Florida, U.S.A.

2542

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2535

2539
2540
2538

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – ชื่อสกุล

รอง
ดร.เอื้อมพร
ศาสตราจารย์ เธียรหิรัญ*

-

-

-

-

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

DMS. Management Science Technological University
of the Philippines.
3101801030701
กศ.ม. แนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สุพิน
D.B.A. International Business The University of Sarasota,
ฉายศิริไพบูลย์*
Florida, U.S.A.
310010052602
M.B.A. Finance
The University of
Sarasota, Florida, U.S.A.
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.ชัญญ์นภา วงศ์ธร* บธ.ด. การตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
(ชัญญ์ญาณ์ คาบุญ)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3570300052481
ป.วค. หลักสูตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดร.มยุขพันธุ์ ไชย
D.B.A. General Management University of Newcastle,
มั่นคง
Australia.
3100502723851 M.B.A. Fund Management University of New South
Wale, Australia.
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.พีรยุทธ์
D.B.A. Marketing
Argosy University,
พัฒน์ธนญานนท์
Sarasota Florida, U.S.A.
3101202073372 M.B.A. Marketing and
Argosy University,
International Business Sarasota Florida, U.S.A.
ศศ.บ. Business English
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี กจ.ด. การจัดการภาคธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3100701228001
รอ.ม. การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ปีพ.ศ.
2546
2523
2513
2541
2539
2537
2556
2546
2543
2537
2549
2542
2539
2540
2538
2535
2553
2547
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ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

7

-

8

-

9

-

ชื่อ – ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ภาคเอกชน
วศ.บ. เครื่องกล
ดร.นัทธ์หทัย อือนอก บธ.ด. การเงิน
3101900015955
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
วท.บ. ศึกษาศาสตร์-เกษตร
ดร.ฉัตรธาร ลิ้ม
D.B.A. Logistics and supply
อุปถัมภ์
chain management
1100800311636 M.B.A. Global logistics and
Transportation
BSocSc. Economics and
philosophy
ดร.วุฒิ
ปร.ด. การจัดการ
วัชโรดมประเสริฐ
บธ.ม. การจัดการ
3102100176033
วศ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Victoria University,
Melbourne, Australia
Victoria University,
Melbourne, Australia
Waikato University,
Hamilton, New Zealand
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีพ.ศ.
2521
2555
2543
2540
2558
2554
2552
2559
2539
2536

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยมี ร ายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเล็ ก น้ อ ยตามแบบ สมอ.08 ที่ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ส่ ว น
รายละเอียดอื่นๆ ในหลักสูตรยังคงเดิม
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตาม
แบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.4 พิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายสาราญ ผลดี
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ผู้อานวยการสานักวิชาการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยนายสาราญ ผลดี อาจารย์
ประจาสานักวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ซี่ง ได้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้วและเพื่อให้
เป็นไปตามความในมาตรา 34(17) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายสาราญ
ผลดี ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้แต่ง ตั้ง นายสาราญ ผลดี ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจา
สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
และให้มหาวิทยาลัย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
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4.5 พิจารณาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่ามหาวิทยาลัย ได้จัดทาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้า
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34(7) มหาวิทยาลัยจึง ขออนุมัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจาปี
การศึ ก ษา 2559 โดยมี ร ายละเอี ย ดประมาณการรั บ นั ก ศึ ก ษาปรากฏดั ง เอกสารที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภ า
มหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธนบุรี
นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยได้เปิดโอกาสให้คณบดีในคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็น
และแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณาจารย์ในแต่ละคณะวิชา รวมถึงพัฒนาในส่วนของตัวคณบดีเองด้วย คณบดี
ทุกคณะวิชาเห็นพ้องและสนับสนุนตามแนวคิดของนายกสภามหาวิทยาลัย และจะพยายามพัฒนาตนเอง และ
คณาจารย์ในคณะวิชาให้เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
พร้อมนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้กรรมการสภาที่อยู่ในภาคการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถึง
แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่ง วิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยให้ความเห็นว่าหาก
คณาจารย์ และผู้บริหารมีความตั้งใจจริง จะสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการได้อย่างแน่นอน โดย
ยินดีที่จะให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่คณบดี และคณาจารย์ทุกท่านที่แจ้งความประสงค์
5.2 ข้อหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี
อธิการบดี ได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี สืบเนื่องจากช่วง
นี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายของประเทศ ในส่วนของภาคการศึกษาก็อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน กระแสข่าวในเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก จะถูกยกเลิกหรือยังคงให้มีอยู่ต่อไปหรือไม่
อย่างไรนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยธนบุรี มีแนวคิดว่าจะยังคงไว้ให้มีการประกันคุณภาพการศึก ษาโดยเฉพาะ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ ด ารงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ภาพและมาตรฐานของการจั ด การศึ ก ษา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกันคือเห็นด้วยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ต่อไป เพื่อดารงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
5.3 ข้อหารือเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากของไทย
อธิการบดี ได้มีข้อหารือเกี่ยวกับ ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยอ้างอิง ตามพระราชบั ญ ญัติสถาบั น
คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะทาการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากของประชาชน นิติบุคคล
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และองค์การต่างๆ ลงเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อบัญชีธนาคาร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเสี่ยงและวิกฤตทางการเงิน จึงขอหารือว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยธนบุรีน่าจะมีแนวทาง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ ได้อย่างไรบ้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น
การกระจายการฝากเงินกับธนาคารที่เป็นของรัฐบาลให้หลากหลายธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การลงทุน
ใน ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรศึกษาและปรึกษาผู้รู้ต่อไป
5.4 นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ……………………..…….……………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ………………………………………..…ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา
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